
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN 
ŞEDIN A ORDINARĂ DIN DATA DE 31 IANUARIE 2018 

 

HOTĂRÂREA NR.1 

privind aprobarea contului de execu ie al bugetului Direc iei de Între inere 
şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2017 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
ordinară din data de 31 ianuarie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 
2017, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.1751/22.01.2018 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu nr.1253/22.01.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobat 
prin HCL nr.111/31.05.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza dispoziţiilor art. 9, art.10, art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin.(1), (2) şi (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi nr.2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art.3 Secretarul Unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va 
asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
 



Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 
consilieri locali prezenți. 

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

               Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 

 



 



 



 


